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ΔΝΟΤΗΤΑ 20 
 

Από ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα (1862) έσο ην θίλεκα ζην Γνπδί (1909) 
 

Ο Γεώξγηνο Α΄ βαζηιηάο ησλ Διιήλσλ – Η ελζσκάησζε ησλ Δπηαλήζσλ 

 Μεηά ηελ έμσζε ηνπ Όζσλα, σο βαζηιηάο επηιέγεηαη από ηηο Γπλάκεηο (Αγγιία, Γαιιία, Ρσζία) ν πξίγθηπαο 

Γεώξγηνο-Γνπιηέικνο Γθιύμκπνπξγθ ηεο Γαλίαο (Γεώξγηνο Α΄). 

 Η Αγγιία, κεηά από πηέζεηο ησλ Δπηαλεζίσλ γηα έλσζή ηνπο κε ηελ Διιάδα, παξαρώξεζε ζηελ Διιάδα (σο δώξν 

ζηνλ Γεώξγην Α΄) ηα Δπηάλεζα. 

 Η ελζσκάησζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα έγηλε ζηηο 23 επη./5 Οθη. 1864. 

 

Τν ζύληαγκα ηνπ 1864 

 Σν λέν ζύληαγκα ςεθίζηεθε από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 1864. 

 ύκθσλα κε ην λέν ζύληαγκα: 

 Ο ιαόο αλαγλσξίδεηαη σο θπξίαξρνο παξάγνληαο ηνπ πνιηηεύκαηνο («Άπαζαη αη εμνπζίαη πεγάδνπζηλ εθ ηνπ 

Έζλνπο».) 

 Θεζπίδεηαη ην πνιίηεπκα ηεο Βαζηιεπόκελεο Γεκνθξαηίαο. 

 Σε λνκνζεηηθή εμνπζία αζθνύλ ν βαζηιηάο θαη ε Βνπιή. 

 Γηθαίσκα ςήθνπ είραλ νη άλδξεο άλσ ησλ 21 εηώλ. 

 Σελ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθεί ν βαζηιηάο κε ηνπο ππνπξγνύο πνπ δηνξίδεη ν ίδηνο. 

 Η δηθαζηηθή εμνπζία θεξύρζεθε αλεμάξηεηε. 

 

Δζσηεξηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο 

 Ο Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνύξνο θπξηάξρεζε ζηελ πνιηηηθή δσή ζην δηάζηεκα 1864-1871. 

 Γηέλεηκε εζληθά θηήκαηα. 

 Δπηδίσμε ηε δηεύξπλζε ησλ ζπλόξσλ.  

 Πέηπρε ηελ εηξεληθή πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη κέξνπο ηεο Ηπείξνπ, ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ 

(1878). 

 Πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ζεζκνύ: 

 Καζώο νη δεκόζηνη ππάιιεινη δελ ήηαλ κόληκνη, νη βνπιεπηέο πίεδαλ γηα πξνζιήςεηο νπαδώλ ηνπο. 

 Γελ ππήξραλ ζπγθξνηεκέλα θόκκαηα. 

 Ο βαζηιηάο δηόξηδε πξσζππνπξγό όπνηνλ πνιηηηθό ήζειε. 

 Ο Χαξ. Τξηθνύπεο κε άξζξν ηνπ («Τηο πηαίεη;») ζε εθεκεξίδα (Καιροί, 29 Ινπλ. 1874) ππεξαζπίζηεθε 

ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο, δειαδή, ηνλ δηνξηζκό πξσζππνπξγνύ κόλν εθόζνλ εμαζθάιηδε ηελ 

πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. 

 Ο Γεώξγηνο απνδέρζεθε ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο θαη ηελ εθάξκνζε από ην 1875 (αλ θαη όρη πάληα). 

 

Ο δηθνκκαηηζκόο 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δεδεισκέλεο, ηα κηθξά θόκκαηα εμαθαλίζηεθαλ ή 

ελζσκαηώζεθαλ ζε κεγαιύηεξα. 

 Δπηθξάηεζαλ δύν κεγάια θόκκαηα, ηνπ Υαξ. Τξηθνύπε θαη ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε, πνπ 

ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία, ζηε δεθαεηία 1885-1895. Σν ζύζηεκα απηό νλνκάζηεθε δηθνκκαηηζκόο. 

 

Τν πξόγξακκα ηνπ Χαξίιανπ Τξηθνύπε 

 Σηόρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τξηθνύπε: 

 Η θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ (ζηδεξόδξνκνη, δξόκνη, δηώξπγα ηεο Κνξίλζνπ) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο. 
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 Η αλαζπγθξόηεζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ. 

 Η εμπγίαλζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο κε ζέζπηζε αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ πξόζιεςεο. 

 Η εηξεληθή ζπκβίσζε κε ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ ν Τξηθνύπεο: 

 Δπέβαιε βαξύηαηε θνξνινγία. 

 πλήςε κεγάια δάλεηα κε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 Πξνζείιθπζε επελδύζεηο από Έιιελεο θεθαιαηνύρνπο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

Οη ζέζεηο ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε 

 ηόρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Γειηγηάλλε: 

 Μηθξόηεξε δπλαηή θνξνιόγεζε. 

 Τπνζηήξημε κηθξνθαιιηεξγεηώλ. 

 Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ ηνπ Σξηθνύπε πεξί αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ πξόζιεςεο ζην δεκόζην. 

 Γηνξηζκόο ζην δεκόζην ησλ πξνζηαηεπόκελώλ ηνπ. 

 Αλάπηπμε κε παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δπλάκεηο. 

 

Η πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη εζληθή θξίζε 

 Πηώρεπζε ηεο Διιάδαο ην 1893 από ηνλ Σξηθνύπε, ιόγσ αδπλακίαο εμόθιεζεο ησλ δαλείσλ. 

 ηηο εθινγέο ηνπ 1895, ν Σξηθνύπεο δελ εθιέρηεθε βνπιεπηήο. Πέζαλε ην 1896 ζηε Γαιιία. 

 Ο Γειηγηάλλεο αλέιαβε ηελ εμνπζία θαη αληηκεηώπηζε πνιιά πξνβιήκαηα. 

 Δπαλάζηαζε ζηελ Κξήηε (1896) γηα ηελ έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα. 

 Ο Γειηγηάλλεο έζηεηιε ζηξαηό ζηελ Κξήηε γηα λα βνεζήζεη ηελ επαλάζηαζε θαη ηελ έλσζε (Φεβξ. 1897). 

 

Ο πόιεκνο ηνπ 1897 θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο έσο ην 1908 

 Μεηά ηελ απνζηνιή ζηξαηνύ ζηελ Κξήηε, μέζπαζε ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ζηε Θεζζαιία. 

 Ο ειιεληθόο ζηξαηόο, κε αξρεγό ηνλ δηάδνρν Κσλζηαληίλν, εηηήζεθε. 

 Η Διιάδα ππνρξεώζεθε: 

 Να πιεξώζεη ηεξάζηηα απνδεκίσζε ζηελ Σνπξθία. 

 Να πάξεη λέν δάλεην, γηα λα πιεξώζεη ηελ απνδεκίσζε. 

 Να δερζεί Δπηηξνπή Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ, πνπ αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ησλ ειιεληθώλ δεκνζίσλ 

εζόδσλ. 

 Μεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897: 

 

 

 

          πξνθάιεζαλ   

 

 

 

Δξσηήζεηο 

Δξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ, ζει. 63. 

Δπηπιένλ: 

1. Πώο θαη πόηε ελζσκαηώζεθαλ ηα Δπηάλεζα ζηελ Διιάδα; 

2. Πνηεο ήηαλ νη ζεκαληηθόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864; 

3. Ση είλαη ε αξρή ηεο δεδεισκέλεο; 

4. Ση νλνκάδνπκε δηθνκκαηηζκό ζηελ πεξίνδν 1885-1895; Πνηνη ήηαλ νη πξσηαγσληζηέο ηνπ; 

5. Πνηνη ήηαλ νη θπξηόηεξνη ζηόρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε; 

6. Πνηνη ήηαλ νη θπξηόηεξνη ζηόρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Θ. Γειηγηάλλε; 

7. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο από ηελ ήηηα ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ ζηνλ πόιεκν ηνπ 1897; 

8. Πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζην ζηξαηησηηθό θίλεκα ζην Γνπδί; 

 Η ιατθή δπζαξέζθεηα θαηά ησλ 

πνιηηηθώλ θαη ηνπ βαζηιηά, κεηά 

ηελ ήηηα ηνπ 1897 

 Οη παξεκβάζεηο ηνπ βαζηιηά ζηελ 

πνιηηηθή δσή 

ην ζηξαηησηηθό θίλεκα ζην Γνπδί ην 

1909. 


